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THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TOÀN QUỐC 2019 
TP. CẦN THƠ, 07/12/2019 

 

Kính gửi: Ban giám đốc các Bệnh viện 

Các Ủy viên BCH và toàn thể Hội viên Hội Gây mê Hồi sức VN 

Các Quý đồng nghiệp và các đơn vị liên quan 

 

Thường vụ Ban chấp hành Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam trân trọng thông báo Hội nghị Gây 

mê Hồi sức Toàn quốc tổ chức vào ngày 23-24/8/2018 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự 

tham dự của hơn 900 đại biểu trong và ngoài nước đã được đánh giá vô cùng thành công. Để tiếp nối 

các hoạt động nghiên cứu khoa học, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực Gây mê Hồi sức, 

Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Gây mê Hồi sức Toàn quốc & chi hội 

Gây mê Hồi sức đồng bằng sông Cửu Long 2019 vào ngày 07 tháng 12 năm 2019 tại TP. Cần Thơ. 

 

Chương trình sẽ bao gồm các bài giảng chuyên đề chung cùng các bài báo cáo khoa học về các 

chủ đề Gây mê, Hồi sức, Gây tê và chống đau.  

 

Ban tổ chức nhận đăng ký đề tài báo cáo đến hết 31/8/2019. Deadline gửi abstract là 

30/9/2019.Tác giả muốn đăng bài trên tạp chí chuyên đề của Hội nghị, vui lòng gửi fulltext trước 

30/10/2019. Chi phí đăng bài trên tạp chí Y học thực hành số chuyên đề Gây mê Hồi sức là 1.000.000 

đồng/bài (Một triệu đồng/bài). Miễn phí đối với các Hội viên đã đăng ký và được cấp thẻ mới từ năm 

2018. 

 Thư ký: Vũ Ngọc Vân – ĐT: 0912631983, Email: ngocvan.vsa@gmail.com 

 

Lệ phí đăng ký tham dự Hội nghị: Hội viên: 300.000 đồng/người (áp dụng cho cả Hội viên mới 

đăng ký năm 2019); Không phải Hội viên: 500.000 đồng/người. 

 

Chúng tôi mong chờ sự có mặt của toàn thể Quý đại biểu và các Hội viên tại Hội nghị lần này! 

 

TM. BCH Hội Gây mê Hồi sức VN 
              Chủ tịch 
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